
Директор He . 1я
Дата: 30, 0¥. Я&49г-

утвърдил
Д-р Даниела ова

ДОКЛАД по чл. 103, ал.З от ЗОП
За дейността на комисия, назначена със Заповед № 48/30.07.2019 г. за провеждане на 
преговори по процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна 
психиатрична болница-с. Церова кория", публикувана в Регистъра а обществените

поръчки под номер 01056-2019-0003

Д-р Иванакова,
На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал.6 от ППЗОП, Ви 

представяме настоящия доклад за дейността на комисия, назначена със Заповед № 
48/30.07.2019 г. за провеждане на преговори по процедура на пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", публикувана в 
Регистъра а обществените поръчки под номер 01056-2019-0003.

I. Със Заповед № 48/30.07.2019 г. на Директора на ДПБ -  Церова кория е 
назначена комисия в състав:

Председател: Здравка Йорданова Червенкова -  Главен счетоводител 
Членове:
1. Светлана Николова Попова -  Началник склад
2. Силвия Дечева Дечева - адвокат ВТАК

със задача да проведе преговори с поканените участници за определяне условията на 
договора, като се придържа точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката.

И. В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава и, нито 
със заповеди са изменяни сроковете, задачите и състав на комисията.

III. Заседанието на комисията се проведоха при спазване на разпоредбите на 
чл. 67 от ППЗОП, като работния процес протече по следния начин:

На 30.07.2019 г. от 12,00 часа в ДПБ -  Церова кория се събра комисията в пълен 
състав.

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа
подписа декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 
и ал.13 и чл.52 от ППЗОП. Не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване.

Основа за водене на преговорите са покана за участие, приложенията към нея и 
представените от участника писмени документи, включително техническо и ценово 
предложение.

С покана изх. № 1071/16.07.2019г. на Директор на ДПБ -  Церова копия са 
определени конкретните изисквания към хранителните продукти, както и 
изискванията към участника.



След проведен жребий, в присъствието на всички представители на 
участниците, подали предложения,преговори за сключване на договор с участник, 
съгласно жребия както следва:

Първи по ред съгласно жребия участника „Братя Великови" ООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Търговище, кв. Запад, бл.54, ап.16, ет.З с писмено подадено 
предложение с вх. № 47 -1144/ 29.07.2019г. -11,39 часа

При договарянето от страна на поканения участник присъства Стефан 
Великов - управител.

Комисията констатира, че участникът „Братя Великови" ООД е представил 
всички необходими документи, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор. Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията на 
възложителя и покрива минималните такива за годност и технически възможности и 
квалификация, поставени от Възложителя.

Участникът, е направил следното писмено предложение:
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 

обществена поръчка.
Заявява, че:

• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 
изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

• Това предложение е със срок на валидност 4 (четири) месеца, считано 
от датата на отварянето му.

• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни дни 
в периода между 7:30 -  15:30 часа по дадена заявка франко склада на 
лечебното заведение, а именно: ДПБ -  Церова кория, ул. Втора № 27. 
Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след подаване на 
заявката от длъжностно лице от лечебното заведение.

• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка.

Предложени са следните единични цени:

№

Вид хранителен продукт

мярка

Прогнозно 
количество 
за 24 месеца

Единична 
цена без ДДС

Обща 
стойност 
без ДДС

Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия 58 075,00

1
Пилешко бутче необработено, 
сухо, натурално -замразено.

кг 1600
2,75 4400,00

2
Свинско месо за готвене, без кост кг 4000

6,50 26000,00
3 Агнешко месо-замразено кг 100 12,50 1250,00
4 Пастет пилешки .180 кг 300 5,50 1650,00
5 Прясна наденица кг 800 4,75 3800,00
6 Кайма смес кг 1200 4,00 4800,00
7 Кренвирш пилешки кг 200 3,00 600,00
8 Кюфтета /Кебапче/ бр 8000 0,30 2400,00



9 Сух шпек кг 600 6,00 3600,00
10 Малотраен колбас кг 800 3,00 2400,00
11 Агнешка дроб сърма кг 100 3,75 375,00
12 Риба Скумрия цяла с глави кг 1600 4,25 6800,00

Пред комисията, пълномощникът на „Братя Великови" ООД потвърди 
представената оферта, включително представеното техническо и ценово 
предложение.

Комисията констатира, че ценотото предложението на участникът надхвърля 
прогнозната стойност и сътветно не отговаря на изискванията на възложителя. 
Комисията предложи на представляващия участника да намали оферираните 
единични цени на всяка една от номенклатурните единици в обособената позиция. 
Представляващият участника заяви, че предложените единични цени са възможно 
най -  ниските и не могат да предложат други по -  ниски цени.

С оглед на горното, комисията, единодушно РЕШИ: НЕ приема писменото 
предложение на „Братя Великови" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Търговище, 
кв. Запад, бл.54, ал.16, ет.З, тел. 060163888 с вх. № 1144/29.07.2019г. -  11,39 часа. 
МОТИВИ: Предложението не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като 
надхвърля прогнодвата стойност на поръчката.

Договарянето с участника „Братя Великови" ООД приключи на 30.07.2019г. в 
12,30 часа, за което бе съставен протокол № 1.

Втори и последен по ред по ред съгласно жребия участника ЕТ „Амиго -  Велко 
Вълчев", с адрес за кореспоненция: гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, тел. 0878 
138240 с вх. № 1143/29.07.2019г. -  11,28ч..

Договарянето се извърши с представителя на участника ЕТ „Амиго -  
Велко Вълчев" -  Велко Вълчев - управител.

Комисията констатира, че участникът ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев" е 
представил всички необходими документи, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор. Комисията констатира, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя и покрива минималните такива за годност и 
технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя.

Участникът, е направил следното писмено предложение:
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената 

обществена поръчка.
Заявява, че:

• При подготовката на настоящото предложение е спазил всички 
изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

• Това предложение е със срок на валидност 4 (четири) месеца, считано 
от датата на отварянето му.

• Приема доставките на хранителни стоки се извършват в работни дни 
в периода между 7:30 -  15:30 часа по дадена заявка франко склада на 
лечебното заведение, а именно: ДПБ -  Церова кория, ул. Втора № 27. 
Ще извършва доставките в срок не повече от 24 часа след подаване на 
заявката от длъжностно лице от лечебното заведение.



• Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по 
сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на 
издаване на фактура за извършената доставка.

Предложени са следните единични цени:

№

Вид хранителен продукт

мярка

Прогнозно 
количество 
за 24 месеца

Единична 
цена без ДДС

Обща 
стойност 
без ДДС

Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия 40 960,00

1
Пилешко бутче необработено, 
сухо, натурално -замразено.

кг 1600
3,20 5120,00

2
Свинско месо за готвене, без кост кг 4000

3,91 15640,00
3 Агнешко месо-замразено кг 100 2,00 200,00
4 Пастет пилешки .180 кг 300 3,40 1020,00
5 Прясна наденица кг 800 2,00 1600,00
6 Кайма смес кг 1200 4,50 5400,00
7 Кренвирш пилешки кг 200 2,00 400,00
8 Кюфтета /Кебапче/ бр 8000 0,11 880,00
9 Сух шпек кг 600 3,90 2340,00

10 Малотраен колбас кг 800 2,00 1600,00
11 Агнешка дроб сърма кг 100 2,00 200,00
12 Риба Скумрия цяла с глави кг 1600 4,10 6560,00

Пред комисията, представляващият ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев" потвърди 
представената оферта, включително представеното техническо и ценово 
предложение.

При проведеното договаряне се постигна съгласие между страните за 
изпълнение на поръчката, съгласно предварително обявените условия и изисквания 
за изпълнение на поръчката, съдържащи се в решението за откриване на 
процедурата, в поканата за участие и съгласно клаузите на проекта на договора. 
Участникът прие всички условия по проекта на договор.

Комисията предложи на представляващия участника да намали оферираните 
единични цени на всяка една от номенклатурните единици. Представляващият 
участника заяви, че предложените единични цени са възможно най -  ниските и не 
могат да предложат други по -  ниски цени.

Договарянето с участника ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев" приключи на 
30.07.2019г. в 13,10 часа, за което бе съставен протокол №2.

Класирането на участниците се извърши на закрито заседание, проведено на 
30.07.2019г. от комисията в редовния състав. Комисията извърши класиране на 
участника в съответствие с предварително обявения от възложителя критерий „най -  
ниска цена" за поръчката, както следва:

На първо място:



S  „ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспоненция: гр. Лясковец, 
ул. Иван Камбуров № 1, тел. 0878 138240 с вх. № 1143/29.07.2019г. -  11,28ч 
за обособена позиция 4 Месо и местни изделия.

IV. На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от 11ПЗОП, комисията Ви предлага да 
сключите договор с класирания на първо място участник за поръчката, 
при постигнатите договорености с участниците, подробно разписани в 
Протоколи № 1 и № 2 от 30.07.2019г.

V. Настоящият доклад се изготви и подписа от членовете на комисия, 
назначена със Заповед №48/30.07.2019г. на Директора на ДПБ -  Церова

2. Силвия Дечева


